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I regelverket for oppbevaring og bruk av 

gass er det krav til dokumentert kompetanse 

for driftspersonell.



I Norsk Gassnorm (gassnormen.no) 
er det nedfelt enhetlige krav og regler 
for utforming, installasjon, kontroll 
og drift/vedlikehold av gassanlegg. 
Gassnormen beskriver et 7 timers 
kurs, om kurset arrangeres hos 
bedriften, slik at deltakerne kan få 
dypere innsikt i eget anlegg og sikker 
drift av dette.

Flogas Norge AS tilbyr nå våre 
kunder dette kurset, hos bedriften, 
med fokus på eget gassanlegg. 

Ved at kurset arrangeres hos 
bedriften, kan det kurses opptil 
10 ansatte på én dag. Om man 
ønsker det, kan bedriften invitere 
representanter fra lokalt brannvesen 
til å være med.

“Enhver som prosjekterer, konstruerer, 

produserer, installerer, drifter, endrer, 

reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer 

utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering 

av farlig stoff, skal ha nødvendig 

kompetanse.”

Flogas tilbyr nå

Kurs for driftspersonell

Kilde: Fra §7 i ”Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff 
samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen” (Forskrift om farlig stoff)



Flogas stiller med én eller flere 

erfarne og kompetente forelesere.

Vi har også med oss utstyr 

for demonstrasjon av gassens 

egenskaper.

Bedriften må stille med egnet 

kurslokale/møterom, med projektor 

og lerret.

Som avslutning på kurset avlegger 

deltakerne en eksamen. Ved 

bestått eksamen mottar deltakerne 

et kursbevis som dokumenterer 

kompetansen for drift av eget 

gassanlegg i henhold til krav i 

forskriftens §7.

Dokumentert kompetanse vil være 

blant tingene lokalt brannvesen og 

sentrale myndigheter (DSB) vil ha 

fokus på ved tilsyn og inspeksjoner 

Kurset har følgende hovedelementer: 

• Hva er propan/LPG og hvilke egenskaper har gassen?
• Hvordan er et LPG-anlegg bygget opp?
• Praktisk demonstrasjon av gassens egenskaper
• Fysisk gjennomgang av bedriftens gassanlegg 
 - sikkerhet og driftssikkerhet
 - bedriftens egenkontroll m.m
• Hvilket regelverk gjelder for gass og gassanlegg?
• Hvilke rutiner må bedriften ha på plass for sikker 

lagring og bruk av gass?



Ved gjennomført kurs vil man ha 
den nødvendige kunnskapen for å 

tilfredsstille kravene i forskriftens §7. 
Bedriften øker med dette kunnskap og 

sikkerhet om gass og eget anlegg.

Flogas holder kurs for våre 

kunder over hele landet 

Ta kontakt med oss på 90 24 8000 eller 
propan@flogas.no for mer informasjon 

og tilbud.

www.flogas.no


